في  24يونيو  ،أوقفت الـــ UNEو الــــ UDIالعودة إلى غزة لمدة تصل إلى  6أشهر
توقيف العودة يعني أن الشرطة لن تعيد األشخاص قسرا ً إلى غزة  ،وأن األشخاص الذين لديهم رفض
نهائي لطلب تصريح إقامة ليسوا ملزمين بالعودة إلى هناك طوال مدة توقيف العودة.
السبب وراء اتخاذ قرار تعليق العودة هو التصعيد األخير في الصراع بين إسرائيل وحماس  ،وتدهور
الوضع األمني واإلنساني في غزة .هذا القرار يشمل األشخاص الذين قامت سلطات الهجرة بمعالجة
قضيتهم .األشخاص الذين لديهم رفض نهائي ليس ملزمين بالعودة إلى غزة في الوقت الحالي .يستمر
تعليق وجوب المغادرة لمدة تصل إلى ستة أشهر  ،حتى تتمكن الــ UNEو الــ UDIمن متابعة تطورت
الصراع والحصول على نظرة عامة أفضل حول الوضع .تقوم الــ UNEبتقييم العودة بشكل منتظم وما
إذا كان يجب تمديد وقف العودة أو إلغائها.
تم إبالغ الشرطة بأن ال يتم ترحيل أي شخص قسرا ً من النرويج إلى غزة .هذا ينطبق على أقل من 70
حالة.
ال ينطبق التعليق على األشخاص الذين لديهم قضايا مشمولة بالئحة دبلن  ، IIIأو قانون دولة الجوء
االولي أو األشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة في دولة أخرى .ال يزال يتعين على هؤالء العودة
إلى أول دولة أوروبية تقدموا فيها بطلب للحصول على اللجوء  ،أو تم تسجيلهم فيها أو حصلوا على
تصريح إقامة فيها.
توقف العودة ال يعني بالضرورة حصول األشخاص من غزة على تصريح إقامة في النرويج .سيستمر
تقييم طلبات الحماية بشكل فردي .إذا كنت ترغب في إعادة تقييم قضيتك من قبل الـــ ، UNEفيجب
إرسال طلب إعادة تقييم إلى الــ UNEوطلب تاجيل تنفيذ قرار المغادرة .طلب تاجيل تنفيذ قرار المغادرة
يعني طلب اإلذن بالتواجد في النرويج حتى تنتهي الــ UNEمن النظر في القضية مرة أخرى .ستجد في
هذا الرابط نموذ ًجا لطلبات إعادة تقييم القضية  :إستمارات – UNE

أرسل قضيتك إلى الــNOAS
إذا كنت تريد أن تنظر الــ NOASفي قضيتك وتقييم ما إذا كانت هناك أسباب إلرسال طلب إعادة نظر
إلى الــ ، UNEفيجب عليك أن ترسل إلينا توك ً
يال رسميًا مكتوبًا ونسخة من المستندات في قضيتك .للمزيد
من المعلومات انقر هنا :المساعدة القانونية بعد الرفض  -المنظمة النرويجية لطالبي اللجوء
()https://www.noas.no/ar

أقرأ المزيد هنا:
الــ UNEتوقف العودة إلى غزة UNE -
توقف العودة UNE -
وقف العودة إلى غزة مؤقتا ً UDI -

